
Požehnanie a vyslanie koledníkov a požehnanie domov  
 
Uvádzame dve požehnania, ktoré sú schválené aj liturgickou komisiou. Môžu sa použiť nezávisle od seba.  
Vo väčších farnostiach môžu detské kolednícke skupinky pomôcť kňazovi pri návšteve rodín a pri ich  
požehnaní. Požehnanie domu je možnosť, ktorú treba s kňazom farnosti prerozprávať. Tam kde je 
zvykom, že kňaz chodí koledovať sám, je možné DN spojiť s týmto požehnaním, ale aj samostatne. Je 
dobré, ak požehnanie môže sprostredkovať kňaz, ale je možnosť, aby jeho požehnanie sprostredkovali 
skupinky. 
 
 
A. Požehnanie koledníkov 
 
Vyslanie koledníkov sa môže robiť dvoma spôsobmi:  

 Deti sa môžu vyslať mimo sv. omše. Všetky koledujúce skupinky sa stretnú v kostole a kňaz ich 
rozpošle odniesť zvesť o Kristovom narodení do farnosti. 

 Vyslanie sa môže robiť napr. aj pri jasličkovej pobožnosti. Na konci pobožnosti sa koledníci 
predstavia, prípadne môžu byť zaradení aj do programu pobožnosti. 

 
Ak je tento obrad spojený so svätou omšou, nasleduje po modlitbe po prijímaní, a to od príhovoru po 
čítaní. Ak je tento obrad v omši, koná ho kňaz, ak je mimo omše, môže ho viesť aj diakon. Používa sa  
fialové alebo biele liturgické rúcho, podľa liturgického obdobia. Kňaz môže mať pluviál. 
 
ÚVOD 
 
Na úvod sa spieva vhodná pieseň. Potom kňaz povie:  
K: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  
Ľ: Amen.  
K: Pokoj a láska, ktorú svojím narodením priniesol Ježiš na svet, nech je s vami všetkými.  
Ľ: I s duchom tvojím. 
K: Milí koledníci, bratia a sestry, v tieto dni myslíme na to, že Boh prišiel k ľuďom. Prišiel ako malé 
dieťa. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Leží ako malé dieťa v jasliach. Osobitne sa takto 
približuje k deťom. Boh chce mať blízko všetky deti. Dnes vysielame koledníkov, aby priniesli do našich 
domovov pozdrav a požehnanie. (Koledníci prosia v domoch o príspevok, ktorým môže naša farnosť 
pomôcť iným ľuďom. Naším darom dávame ľuďom, ktorí pomoc nutne potrebujú, svetlo nádeje.) 
 
Nasleduje čítanie Božieho slova. Kňaz prečíta buď nasledovný text, alebo vyberie iný vhodný.  
 
ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA  
+ Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša Lk (2,1—14)  
 
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa 
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef 
z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z 
Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a 
uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a 
strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, 
ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes 
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko 
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 
zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“  



Počuli sme slovo Pánovo  
 
 
 
 
 
 
 
Po evanjeliu môže nasledovať príhovor, (napr. takýto):  
 
Milé deti!  
S radosťou oslavujeme narodenie Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý prišiel na tento svet z lásky k nám. S 
touto radosťou sa chceme navzájom podeliť a priniesť ju do našich domovov, nech k nám novonarodený 
Ježiš zavíta a zostane medzi nami prebývať.  
Posilnime sa duchovnou nádejou, aby písmená C, M, B (Christus Mansionem Benedicat - Kristus nech 
žehná tento dom) - ktoré píšeme na dvere domovov, pripomínali Božiu lásku k nám. 
Buďme aj my svetlom, ktoré osvecuje svet láskou,a zvestujme s jasajúcim srdcom radostnú zvesť o 
narodení Pána. 
 
Nasleduje pieseň, počas ktorej prinesú koledníci k oltáru kriedu na požehnanie. 
 
 
POŽEHNANIE KRIEDY  
 
K: Teraz požehnáme kriedu, ktorou budú koledníci písať na domové dvere.  
K: Modlime sa.  
Dobrotivý Bože, požehnaj + túto kriedu,  
ktorou urobíme znak nad vchodom do našich príbytkov,  
daj, nech nezabudneme, že celý náš život patrí tomu,  
ktorý nás vykúpil. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.  
Ľ: Amen. 
 
Po modlitbe požehnania nasleduje spoločná modlitba veriacich. 
 
 
SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH  
 
K: Bratia a sestry, milé deti, zložme si ruky na modlitbu a prosme Pána Ježiša o jeho milosť a požehnanie. 
Veď on je Boží Syn, ktorý sa stal človekom a narodil sa v Betleheme z Panny Márie. 
 
1. Pane Ježišu, daruj zdravie a silu nášmu Svätému Otcovi M. i nášmu biskupovi M. 
2. Chráň rodiny našej farnosti, aby v nich vládol pokoj a tvoja láska. 
3. Žehnaj všetkých koledníkov, aby prišli dobre do všetkých domovov a tešili sa z toho, že môžu ľuďom 
prinášať radosť. 
4. Daj, aby opustené deti mohli radostnejšie prežívať svoje detstvo v kruhu tých, ktorí im preukážu lásku. 
5. Prosíme ťa za deti s postihnutím v Afrike, aby sa im dostalo právo na vzdelanie a rozvíjanie talentov. 
6. Zhliadni na všetkých ľudí v chudobných krajinách, aby mali možnosti vzdelania a mohli žiť dôstojnejším 
a hodnotnejším životom. 
7. Prosíme ťa za všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do Dobrej noviny, aby im nechýbala ochota, 
obetavosť a radosť z nezištnej pomoci tým, ktorí to potrebujú. 



8. Prosíme ťa za našich projektových partnerov v Afrike, aby si im odplatil ich čas, ktorý nezištne venujú 
ľuďom, odkázaným na pomoc iných 
9. Prosíme ťa za všetkých, ktorí ohlasujú tvoju radostnú zvesť, aby im nikdy nechýbala horlivosť pre 
teba a radosť z toho, že slúžia druhým.  
10. Prosíme ťa za deti a mladých v našej krajine, aby boli citlivými a vnímavými na ľudí s postihnutím.  
11. Pane Ježišu, prostredníctvom svojich kňazov a misionárov, ohlasuj všetkým národom posolstvo 
svojej lásky a pokoja.  
12. Pane Ježišu, prosíme ťa odplať svojim požehnaním všetkých dobrodincov Dobrej noviny, ktorí sa 
vedeli zrieknuť časti svojich príjmov v prospech biednych, a tak prispeli k zmierneniu hladu a utrpenia vo 
svete.  
 
 
Obrad sa uzavrie požehnaním.  
 
ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE  
K: Pán s vami.  
Ľ: I s duchom tvojím.  
K: Nech Boh žehná tieto deti, ktoré budú zvestovať radosť Kristovho narodenia, aby priniesli do 
domovov (našej farnosti, našich farností) pokoj a požehnanie.  
Ľ: Amen.  
K: Nech Boh žehná všetky rodiny, ktoré koledníci navštívia, aby v nich vládla láska a rodinná pohoda.  
Ľ: Amen.  
K: Nech Boh žehná rodičov a príbuzných týchto detí, aby im svojim príkladom pomáhali na ceste 
spásy.  
Ľ: Amen.  
K: A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna + i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane 
vždy s vami.  
Ľ: Amen.  
K.: Iďte v mene Božom.  
Ľ.: Bohu vďaka.  
Je chvályhodné ukončiť obrad vhodnou piesňou.  
 
(Text sa nachádza v knihe: Požehnania. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2009. s. 310. ISBN: 978-80-7162-771-5.)  
 

 

 
B. Požehnanie domu koledníkmi Dobrej noviny 
 
(Koledníci DOBREJ NOVINY môžu pri návšteve domu spolu s dospelou sprevádzajúcou osobou požehnať 
príbytky, podľa upraveného obradu. Zvyklosti sú rôzne, niekde požehnáva príbytky iba kňaz, preto 
považujeme za dôležité, aby sa ZO dohodla so správcom farnosti. Je potrebné mať súhlas správcu 
farnosti k požehnávaniu príbytkov.) 
 
1. Pieseň a program koledníkov.  
 
2. Úvod  
Koledník DOBREJ NOVINY:  
Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú. Priniesli sme vám „Dobrú novinu”.  
Nebojte sa! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.  
S „Dobrou novinou“ vám prinášame aj požehnanie vášho domu. 



 
3. Čítanie Božieho slova 
Teraz si vypočujeme slová evanjelia:  
 
Keď sa za čias Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A 
hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako 
zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na 
zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. (Mt 2, 10 - 
11) 
 
4. Modlitba požehnania  
 
Modlime sa.  
Všemohúci Bože a náš nebeský Otec, my deti s osobitným požehnaním od nášho kňaza, prosíme ťa za 
pokoj, šťastie, zdravie a požehnanie tohto domu i všetkých, čo v ňom bývajú. Nech ti ako domáca cirkev 
prinášajú duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.  
Amen. 
 
(Niekto z koledníkov napíše na horné veraje domových dvier písmená C + M + B čo znamená Christus 
Mansionem Benedicat - Boh žehnaj tento dom. Pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno 
B druhé dve čísla letopočtu, t.j. 20 C + M + B 20.) 
 
Prosby 
Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Ježišovom mene, tam je Ježiš medzi nimi. Spolu s ním teda 
prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.  
Ľ: Prosíme ťa, vyslyš nás.  
1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo 
vďačnosti.  
2. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.  
3. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus.  
4. Prosíme ťa aj za ubiedených, ktorým chceme DOBROU NOVINOU pomôcť, aby mohli žiť radostnejším 
životom.  
A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán:  
Otče náš...  
 
Koledník DOBREJ NOVINY: Dajme si znak pokoja.  
Ľ: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.  
 
Všetci: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.  
(Direktórium 1983, s. 252, upravené pre DOBRÚ NOVINU, kolednícku aktivitu eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí.)  

 


